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Trang 2 

 

1. Ngày 15/12/2017 vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi 

một số điều của Nghị định số 100/2016/ NĐ-CP về thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP về thuế Thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ 01/02/2018. 

Một số điểm nổi bật như sau: 

 Về hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu: Doanh nghiệp được hoàn thuế đối với trường hợp 

hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra 

nước ngoài, thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt 

động hải quan theo quy định của Luật hải quan; 

 Về đối tượng không chịu thuế GTGT: theo 

quy định mới thì sản phẩm xuất khẩu liên quan 

đến tài nguyên, khoáng sản (TNKS) không phải 

chịu thuế GTGT nếu thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

 Là TNKS chưa chế biến thành sản phẩm khác; 

 Là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên 

liệu chính là TNKS có tổng trị giá TNKS cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá 

thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp được áp dụng mức thuế suất 0% 

như sau: 

o Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ TNKS mà trong quy trình chế biến đã ra sản 

phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu; 

o Sản phẩm xuất khẩu không được chế biến chủ yếu từ TNKS. 

 

 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: 

Phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người (trước đây là 1 triệu đồng/tháng/người) để 

trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ 

(trước đây không khống chế mức tối đa) cho người lao động;  

 

2.  Ngày 15/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2017/TT-BTC về việc ban 

hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.  

Theo đó, BTC ban hành tiêu chuẩn quy định các cơ sở, cách tiếp cận và phương pháp để 

thẩm định giá trị của một doanh nghiệp, có đính kèm ví dụ minh họa cụ thể tại Phụ lục.  

Riêng đối với báo cáo tài chính (BCTC) sử dụng trong quá trình thẩm định giá doanh nghiệp, 

sẽ ưu tiên sử dụng các BCTC gần nhất với thời điểm thẩm định giá và BCTC đã được kiểm 

toán, soát xét.  

Trường hợp doanh nghiệp cần thẩm định giá là công ty mẹ có BCTC hợp nhất thì sẽ được 

xem xét cả BCTC hợp nhất lẫn BCTC riêng của công ty mẹ và công ty con. Tuy nhiên, BCTC 

riêng sẽ được ưu tiên sử dụng để làm căn cứ thẩm định giá.  

 

Văn bản pháp luật mới 



 

Trang 3 
 

3. Ngày 04/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2018/NĐ-CP Quy định về cơ chế, 

chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng, có hiệu lực kể từ 20/02/2018.  

Nghị định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà 

Nẵng. Tóm tắt một số điểm đáng chú ý như sau: 

 Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đáp 

ứng các nhu cầu ưu đãi. 

 Hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các trường hợp quy định. 

 Ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 

 Thu nhập từ dự án đầu tư mới được áp thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm; 

 Dự án đầu tư mới có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất 

10% trong 30 năm; 

 Thu nhập từ dự án đầu tư mới được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp 

trong 09 năm tiếp theo; 

 Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu: miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa để tạo tài sản cố 

định, nguyên vật liệu, vật tư linh kiện trong nước chưa sản xuất được… nếu đáp ứng các 

quy định cụ thể. 

4. Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics được Chính phủ 

ban hành ngày 30/12/2017, thay thế Nghị định 140/2007/ NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 

20/2/2018. 

Liên quan đến giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics, Nghị định 

quy định: 

 Trường hợp pháp luật liên quan có quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật 

liên quan;  

 Trường hợp pháp luật không có quy định thì thương nhân kinh doanh logistics và khách 

hàng thỏa thuận về mức bồi thường, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện như sau: 
 

 Nếu khách hàng không có thông báo trước về trị giá của hàng hóa thì giới hạn trách 

nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường; 

 Nếu khách hàng đã thông báo trước về trị giá của hàng hóa và được thương nhân 

kinh doanh dịch vụ logistics xác nhận thì giới hạn trách nhiệm sẽ không vượt quá trị 

giá của hàng hóa đó. 

5. Ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg về việc 

sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông 

thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

Quyết định ban hành Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường mới. 
 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục Biểu thuế mới này và không 

thuộc diện áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt theo Luật thuế Xuất khẩu, nhập khẩu thì: 

Áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% thuế suất nhập khẩu ưu đãi.  

 



 

Trang 4 

Công văn mới cần lưu ý  

1. Ngày 15/01/2018 Cục thuế thành phố Hà Nội 

ban hành Công văn số 1990/CT-TTHT trả lời 

chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết, theo đó: 

Trường hợp Công ty có phát sinh giao dịch liên kết 

thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo nguyên 

tắc: không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận 

thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí 

lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) của 

người nộp thuế, trong đó tổng chi phí lãi vay phát 

sinh trong kỳ của Công ty không phân biệt chi 

phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các 

bên độc lập. 

Trường hợp EBITDA nhỏ hơn 0 thì toàn bộ chi 

phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty không 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

2.  Ngày 18/12/2017 Tổng cục Thuế ban hành 

Công văn số 5778/TCT-KK về việc khai thuế 

GTGT  

 

Trường hợp sau thời điểm thanh tra thuế, doanh 

nghiệp tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được 

kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi 

kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì được tự khai bổ 

sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy 

định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của 

việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh. 

3. Ngày 27/12/2017 Bộ lao động Thương binh và 

Xã hội ban hành Công văn số 5488/LĐTBXH-

BHXH việc đôn đốc triển khai hiệu quả các quy 

định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018 

Công văn lưu ý 02 đối tượng dưới đây bắt đầu phải 

đóng BHXH bắt buộc theo quy định từ 01/01/2018: 

1. Người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 

tháng.  

2. Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.  

Đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 

tháng sẽ được ưu tiên rút ngắn thời gian cấp sổ và 

giải quyết các chế độ BHXH. 

4. Công văn 5442/TCT-TNCN của Tổng cục 

Thuế ban hành ngày 27/11/2017 hướng dẫn 

chính sách thuế TNCN đối với phần khoán chi  

cho chuyên gia người nước ngoài có ký Hợp 

đồng lao động (HĐLĐ) với nhà thầu nước ngoài 

(NTNN) như sau: 

Trường hợp Hướng dẫn xử lý thuế 

TNCN 

Khoản chi khách 

sạn, vé máy bay, 

điện thoại, ăn 

uống, đi lại… có 

quy định trong 

HĐLĐ đã ký giữa 

cá nhân người 

nước ngoài và 

NTNN do bên Việt 
Nam chi hộ 

 Không tính vào thu nhập 

chịu thuế TNCN nếu mức 

chi phù hợp với mức 
khoán chi của NTNN. 

 Phần khoán chi vượt mức 

quy định của NTNN phải 

tính vào thu nhập chịu thuế 
TNCN 

Khoản chi khách 

sạn, vé máy bay, ăn 

uống, đi lại… mà 

không được quy 

định trong HĐLĐ 

đã ký giữa người 

nước ngoài và 

NTNN do bên Việt 

Nam chi trả 

 Tính vào thu nhập chịu 
thuế TNCN 

 Nếu bên Việt Nam chi trả 

khoản này thì có trách 

nhiệm khấu trừ thuế 
TNCN. 

5. Ngày 20/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành 

công văn 5817/TCT-KK về bù trừ thuế GTGT 

của dự án đầu tư 

Đơn vị được bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự 

án đầu tư chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang 

trên Tờ khai 02/GTGT với số thuế GTGT phải nộp 

của hoạt động sản xuất kinh doanh trên Tờ khai 
01/GTGT cùng kỳ. 

6. Ngày 04/12/2017, Tổng Cục thuế ban hành 

Công văn số 5565/TCT-CS về hoàn thuế GTGT 

Việc thanh toán qua tài khoản vãng lai không có 

xác nhận của cơ quan Hải quan là không đủ điều 

kiện để xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với 

hàng hoá xuất khẩu. 



 

Trang 5 
 

7. Ngày 30/11/2017, Cục thuế thành phố Hà Nội 

ban hành công văn 78006/C-TTHT về việc tính 

thuế Nhà thầu đối với hoạt động vận tải quốc tế 

Trường hợp đơn vị thuê NTNN vận chuyển hàng 

hóa của đơn vị bằng đường bộ từ Việt Nam ra nước 

ngoài hoặc ngược lại (gọi tắt là vận chuyển quốc tế) 

thì hoạt động trên của NTNN phải nộp thuế nhà 

thầu tại Việt Nam.  

Đơn vị có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp 

thuế nhà thầu thay cho NTNN theo quy định. Cụ 
thể:  

 Về thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính 

trên doanh thu tính thuế 2%; 

 Về thuế GTGT: áp dụng thuế suất 0% nếu 

đáp ứng điều kiện quy định về thuế suất GTGT 

0%. 

8. Ngày 08/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành 

công văn  5642/TCT-CS về hoàn thuế GTGT, 

theo đó: 

Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ 

ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính 

đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ 

như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không 

được hoàn thuế. 

Trường hợp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, các Cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền đã phê duyệt cho phép Công ty 

được góp vốn điều lệ nhiều lần theo tiến độ thời 

gian cụ thể và tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế 

Công ty đã góp đủ số vốn điều lệ theo tiến độ thì 

được xem xét để xử lý việc hoàn thuế GTGT theo 
đúng quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

9. Công văn số 5810/TCT-CS ngày 20/12/2017 

của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế 

đối với phương thức thanh toán trong thương 

mại biên giới: 

Điều kiện của phương thức thanh toán trong thương 

mại biên giới cho mục đích được khấu trừ và hoàn 

thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đầu vào của hàng 

hóa, dịch vụ xuất khẩu được hướng dẫn như sau: 

 Trường hợp phía nước ngoài (trừ trường hợp 

phía nước ngoài là cá nhân) thanh toán từ tài 

khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài 

mở tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam thì 

việc thanh toán này phải được quy định 

trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng 

hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng- nếu có). 

Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân 

hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ 

tài khoản vãng lai của người mua phía nước 

ngoài đã ký hợp đồng.   

 

 Trường hợp xuất khẩu cho người mua phía 

nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân và việc 

thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của 

chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức tín 

dụng ở Việt Nam và được quy định trong 

hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc 

văn bản điều chỉnh hợp đồng-nếu có) thì được 

xác định là thanh toán qua ngân hàng. 

 



 

  

 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 

Tổng Giám đốc 

Mobile: 0914 015 678 
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 Các thông tin trên Bản tin AFA Audit được chúng tôi cập 

nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước 

ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng cung cấp 

thông tin một cách chính xác cụ thể nhất, việc áp dụng 

các thông tin này trong các trường hợp cụ thể có thể 

không hoàn toàn phù hợp, do đó cần tham khảo ý kiến 

của các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 
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